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Κινήσεις γίνονται πίσω από το δέντρο που βλέπουν όλοι με επίκεντρο
την ελληνική αγορά στοιχημάτων. Πίσω από αυτό το δέντρο υπάρχει ένα
σκοτεινό δάσος εξελίξεων στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι κάνουν ντιλ ,
παίρνουν θέσεις, χτίζουν κάστρα και γενικά ετοιμάζονται για την
παγκόσμια αγορά των στοιχημάτων. Θα μπορούσε αυτές οι εξελίξεις να
διαδραματιστούν στο φως της ημέρας
και εντός συνόρων
αλλά η εξουσία και το πολιτικό σύστημα δίνουν όλο το βάρος στην
διατήρηση του μονοπωλίου. Κυρίως ρίχνουν το βάρος στην προστασία
της διαδικασίας ξεπλύματος χρήματος που δείχνει τον σφοδρό
και μακροχρόνιο έρωτα που έχει το εγχώριο πολιτικό σύστημα με την
παρανομία , τον υπόκοσμο και την παραοικονομία. Ας ρίξουμε μια ματιά
σε τέσσερα μυστήρια άσχετα η σχετικά μαζί τους κανένας δεν μπορεί να
γνωρίζει από τώρα.
Η απόφαση της Λάρισας
Θα ρίξει στο τραπέζι των πιέσεων ο βρετανός επίτροπος εσωτερικού
εμπορίου Τσαρλς Μακρίβι την απόφαση του δικαστηρίου της Λάρισας
σύμφωνα με την οποία υπήρχε κατά συρροή και κατά σύστημα ξέπλυμα
χρήματος με εργαλείο το ελεγχόμενο από την κυβέρνηση μονοπώλιο της
ΟΠΑΠ ΑΕ ; Οι πληροφορίες λένε ότι ο Μακρίβι γνωρίζει εδώ και χρόνια
την διαδικασία ξεπλύματος χρήματος αλλά σιώπησε με συστηματικό
τρόπο. Γιατί άραγε; Μήπως πρέπει να αλλάξει ο επιτροπος;
To γερμανικό «επτά»
Στα γερμανικά το επτά λέγεται Zed και ήδη έκανε την εμφάνιση της μια
ιντερνετική εταιρεία που θυμίζει θύρα 7. Τα χρώματα της ποια άλλα από
αυτά του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ το μαύρο και το κόκκινο. Μάλλον θα
περιμένουμε και σλόγκαν στο πρωτοσέλιδο της όπως το «άσσος στο
καμίνι του Καραϊσκάκη». Η προέλευση του ονόματος γυρίζει το δάχτυλο
προς την Γερμανία σε ότι αφορά το επιχειρηματικό όνομα. Αμφιβολίες
για την ελληνική καταγωγή και ανάμιξη δεν υπάρχει. Ίσως θα πέσει φως
αν παίζει δυνατά και το ΣΕΦ με την πορτοκαλί μπάλα. Κάποιοι αναλυτές
μιλάνε για δύο ενδεχόμενα που συγκλίνουν στο ερυθρόλευκο χρώμα. Το
ένα ενδεχόμενο αφορά επιχείρηση με σχέση την πορτοκαλί μπάλα και το
1/4

Τέσσερα μυστήρια
Written by valuebet
Saturday, 22 March 2008 19:59 -

άλλο την ποδοσφαιρική.
Περαιτέρω ανάλυσης χρήζει η περίπτωση της ποδοσφαιρικής μπάλας
αφού αφορά την Ιντραλότ. Η οποία Ιντραλότ έχει χάσει τεράστιο έδαφος
στον ιντερνετικό τζόγο λόγω των κρατικών μονοπωλίων που έχει για
πελάτες. Το έδαφος που έχασε η Ιντραλότ αφορά και τον τομέα της
τεχνογνωσίας στη διαχείριση ιντενετικού στοιχήματος αλλά και στην
απόκτηση πελατολογίου που θα απευθύνεται στην παγκόσμια αγορά
μέσω διαδικτύου. Σε κάθε ένα από τα δύο ενδεχόμενα εκτιμάται ότι
έχουν χρησιμοποιηθεί ειδικοί στοιχήματος από την παράνομη , νόμιμη και
ημιπαράνομη ελληνική αγορά στοιχημάτων με συνεργασίες που αφορούν
σεσημασμένους όχι απαραίτητα με την κακή έννοια «παρταόλες».
Πάντως το ρεπορτάζ για το γερμανικό εφτάρι κάνει κλικ στους
διαθέτοντες μνήμη σε αυτό που έγραψε το valuebet πριν από ένα μήνα
ότι ο πρόεδρος του ΟΠΑΠ ουσιαστικά αφαίρεσε το δικαίωμα της
ιντερντετικής επιχειρηματικότητας σε δήλωση του ακόμα και αν αυτή
αφορά τις ξένες αγορές. Μια δήλωση που σίγουρα δεν την
πληροφορήθηκε ο Μπιλ Γκέιτς όταν σε συνέντευξη του είπε ότι η
ελληνική οικονομία μπορεί να έχει σημαντικά οφέλη από την παγκόσμια
αγορά τζόγου μέσω διαδικτύου. Που να φαντασθεί ο ιδιοκτήτης της
Microsoft
ότι μη ελληνικά συμφέροντα θα μπορούσαν να επιβάλουν απαγόρευση
στην ιντερνετική επιχειρηματικότητα εντός των ελληνικών συνόρων με
πρόσχημα το μονοπώλιο του ΟΠΑΠ ο οποίος ούτε καν είναι στο ιντερνετ
και έχει σύμβουλο την Ιντραλότ που επίσης έχει μηδενική παρουσία στο
διαδίκτυο. Μιλάμε για χώρα
μπανανία του μεσαίωνα ούτε καν για μπανανία του
2008.
Για την Ιντραλότ θα πούμε δικαίως στοιχηματικά είναι ουραγός στις
ανοιχτές αγορές. Αυτά συμβαίνουν όταν οι καθαρίστριες και οι θυρωροί
παίρνουν περισσότερα από τις δυνάμεις της μάχης και της παραγωγής.
Κάτι περίπου που συμβαίνει και με το ελληνικό δημόσιο.
Θύμισε εγκέλαδο
Μια φήμη που απλώθηκε στα σοκάκια γύρω από την Σοφοκλέους
προκάλεσε άνοδο της τιμής του μονοπωλίου κατά 7% περίπου την
μεγαλύτερη στην ιστορία της μετοχής τα τελευταία χρόνια αφού η
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κίνηση του δείκτη θύμισε εγκέλαδο που χτύπησε ξαφνικά και μετά η
εστία έμεινε αδρανής. Ποια ήταν η φήμη; Ότι συζήτηση της προσφυγής
τριών μπουκμέικερ κατά του ελληνικού μονοπωλίου είχε πάρει αναβολή
για ένα χρόνο και αυτό αποτελούσε μεγάλο κέρδος για την μετοχή. Η
άνοδος του 7% σημειώθηκε σε μια μέρα χωρίς ΜΜΕ και γενικό σκοτάδι
και η όλη διαδικασία από τους ειδικούς επί του
trading
χαρακτηρίσθηκε σαν επιχείρηση Άνω Λιόσια σχετίζοντας την με την
χωματερή και τα σκουπίδια που είχαν βρομίσει όλη την Αθήνα.
Υπάρχει όμως και συνέχεια με ένα ερώτημα. Μήπως αν συζητηθεί η
υπόθεση δοθεί πάλι αναβολή και κάνει πάλι ρεκόρ ανόδου η μετοχή. Δεν
είναι και δύσκολο εδώ που τα λέμε για να πάρουν μερικοί τα δώρα τους
και μερίδια από τα trading. Πάντως οι ειδικοί εκτιμούν ότι η φήμη είχε
εστία το τόξο
Λονδίνο-Λευκωσίας που ανήκει
στα χαρτογραφημένα τόξα παπαγαλισμού. Άλλωστε αυτός ο άξονας
ήταν ο ρυθμιστής των εξελίξεων στην χρηματιστηριακή φούσκα της
Σοφοκλέους.
Κουβάς αλά Μιλανέζα
Μυστήριο το γεγονός να δίνει η lottomatica 1.37 στον άσσο της Μίλαν επί
της Σαμπντόρια και στον ΟΠΑΠ να δίνουν 35% υψηλότερη τιμή και να
ρουφάνε χρήμα με απληστία στο 1.50. Το ιδανικό ερώτημα
συμπληρώθηκε
από την
σύμπτωση ότι η Μίλαν έχανε πολύ νωρίς με 2-0 από την Σαμπντόρια και
σχεδόν αμέσως έφαγε δύο γκολ και η Φιορεντίνα από την Νάπολι.
Σήμερα η Μίλαν κέρδισε εκτός την Τορίνο αφού και με ισοπαλία μάλλον
θα είχε πρόβλημα να προλάβει την Φιορεντίνα. Λεπτομέρεια με σημασία:
H
Μίλαν και η Φιορεντίνα ήταν δύο βασικές κατηγορούμενες ομάδες στο
σκάνδαλο Μότσι. Όσο για το τυχαίο περιστατικό ίσως μετά από 50
χρόνια να μάθουμε ότι
ο άξονας
Λονδίνου-Λευκωσίας
είχε σχέση και με την ενημέρωση του Κηφισού
και έτσι δόθηκε το 1.50. Τι άλλο θα διαβάσουν τα μάτια σας.
Περισσότερα μυστήρια προσεχώς
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